Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi
konaného dňa 28.6.2011
v Dome kultúry na Ul. F. Madvu v Prievidzi
Začiatok zasadnutia:
Ukončenie zasadnutia:

08.00 h
11.00 h

Prítomní:

27 poslancov MsZ
– podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnili sa:

Ing. Martin Bugár, Michal
MUDr. Gabriel Šimko, MPH

Ďalej prítomní:

JUDr. Katarína Macháčková – primátorka mesta
MVDr. Norbert Turanovič – prednosta MsÚ
Ing. Jana Michaličková – hlavná kontrolórka
Ing. Naďa Prilinská – asistentka prednostu MsÚ
Ing. Lenka Pánisová – vedúca pers. a org. oddelenia
JUDr. Róbert Pietrik – vedúci právnej kancelárie
Ing. Marián Bielický – vedúci ekonomického odboru
Mgr. Vlasta Miklasová – ved. odboru školstva a starostlivosti o občana
Ing. Ľudmila Richterová – vedúca odboru DPOaS
Ing. Viola Čmiková – vedúca majetkového oddelenia
Ing. Mária Flimelová, PhD. – vedúca odboru výstavby a reg. rozvoja
Mgr. Ivan Benca – vedúci ref. pre strategický rozvoj
Ján Dobrovodský – konateľ spol. SMMP, s.r.o.
Mgr. Ľubomír Pomajbo – náčelník MsP
Mgr. Petra Štefáneková – riaditeľka KaSS

Dobiaš,

MUDr.

Dušan

Magdin,

– ďalej podľa prezenčnej listiny
masmédiá, obyvatelia
– podľa prezenčnej listiny
- k bodu 1 –
Otvorenie
JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, otvorila a privítala na rokovaní Mestského
zastupiteľstva v Prievidzi (ďalej len MsZ) všetkých prítomných poslancov, zúčastnených
zástupcov jednotlivých odborov a oddelení mestského úradu, novinárskej obce, regionálnej
televízie, hostí a obyvateľov mesta.
Na MsZ boli pozvaní všetci poslanci s označením dňa, miesta, hodiny a programu
rokovania. Na začiatku rokovania bolo prítomných 26 poslancov, teda nadpolovičná väčšina, čím
bolo zasadnutie MsZ uznášania a rokovania schopné.
Pracovné predsedníctvo pracovalo v zložení: JUDr. Katarína Macháčková – primátorka mesta,
Helena Dadíková – zástupkyňa primátorky mesta, MVDr. Norbert Turanovič – prednosta MsÚ,
Ing. Jana Michaličková – hlavná kontrolórka mesta. Funkciu spravodajcu MsR vykonávala
Helena Dadíková.
Primátorka mesta menovala overovateľov zápisnice z MsZ – Katarínu Čičmancovú
a Ing. Branislava Bucáka. Do návrhovej komisie odporučila zvoliť poslancov JUDr. Ing. Ľuboša
Maxinu, PhD. – za predsedu, MVDr. Vladimíra Petráša – za člena, Ing. Jozefa Polereckého –
za člena.
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K tomuto návrhu prijalo MsZ uzn. č. 184/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 24 poslancov za.
JUDr. Katarína Macháčková konštatovala, že návrh programu poslanci obdržali v pozvánkach.
Návrh programu:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Otvorenie
Vyhodnotenie uznesení MsZ
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a zamestnancov útvaru hlavnej
kontrolórky na II. polrok 2011
Správa o stave podnikateľskej činnosti a majetku spoločnosti Prievidzské tepelné
hospodárstvo, a.s., za rok 2010
Návrh Internej smernice č. 63 – Postup verejného obstarávania pri zadávaní zákazky
s nízkou hodnotou
Návrh na zmenu úradne určenej sobášnej miestnosti a doby na uzatvorenie manželstva
v pôsobnosti Matričného úradu Prievidza
Rôzne
D i s k u s i a p r e o b y v a t e ľ o v (od 10.00 h do 11.00 h)
Interpelácie poslancov
Záver

Návrh programu bodu „Rôzne“:
1. Informácia o pripravenom projekte „Vybudovanie osvetlenia na priechodoch pre chodcov“
2. Žiadosti týkajúce sa majetkovo-právnych vecí
3. Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 57/05 o schválení Informačného memoranda na
výstavbu bytov v meste Prievidza
4. Žiadosť spol. PROGRES Bojnice, s.r.o., o preplatenie nákladov súvisiacich s výstavbou
bytov
5. Návrh na zmenu v členstve Dozornej rady City Arena, s.r.o.
6. Návrh na zmenu zapisovateľky v komisii mládeže a voľnočasových aktivít
7. Návrh na doplnenie člena do komisie starostlivosti o obyvateľov
8. Žiadosť na poverenie poslanca funkciou sobášiaceho
9. Informácia o termínoch zasadnutí orgánov mesta v II. polroku 2011

PaedDr. Eleonóra Porubcová navrhla do bodu Rôzne doplniť bod Návrh na udelenie Čestného
občianstva in memoriam jeho excelencii MUDr. Antonovi Neuwirthovi, Dr.h.c.
K tomuto poslaneckému návrhu prijalo MsZ uzn. č. 185/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 24 poslancov za, 1 sa zdržal.
Primátorka navrhla z programu vypustiť bod: „Žiadosť na poverenie poslanca funkciou
sobášiaceho“
MsZ uznesením č. 186/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo program Mestského
zastupiteľstva v Prievidzi na deň 28. 6. 2011 s doplnením bodu č. 7) Rôzne o bod: „Návrh na
udelenie Čestného občianstva in memoriam Jeho excelencii MUDr. Antonovi Neuwirthovi pri
príležitosti nedožitých 90tych narodenín“ a vypustením bodu 7.8 „Žiadosť na poverenie poslanca
funkciou sobášiaceho“.
Hlasovanie: 25 poslancov za.
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K bodu 2)
Vyhodnotenie uznesení MsZ predložil MVDr. Norbert Turanovič, prednosta MsÚ. Bližšie
sa venoval uzneseniam navrhnutým na vypustenie zo sledovania.
K vyhodnoteniu uznesenia č. 65/II/11, ktorým MsZ schválilo prestavbu bývalých detských jasieľ
na Ul. Š. Závodníka za účelom umiestnenia Sociálno-integračného centra uviedol, že uznesenie
naďalej zostane v sledovaní, nakoľko prestavba ešte ukončená nie je.
Helena Dadíková sa vyjadrila k vyhodnoteniu uzn. MsZ č. 112/2010, ktorým MsZ schválilo
nadobudnutie pomernej časti obchodného podielu spoločníka mesta Nováky v RTV Prievidza,
s.r.o. Helena Dadíková uviedla, že Valné zhromaždenie spol. RTV Prievidza, s. r. o., sa
uskutočnilo 27. 6. 2011. Mesto sa stalo vlastníkom ďalších 2,5 %, takže spolu vlastní 12,5 %.
Ing. Jana Michaličková, hlavná kontrolórka mesta, predložila Správu o výsledkoch vykonaných
kontrol a Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Prievidza k plneniu uznesení MsZ.
V predloženom materiáli vyhodnotila tri uznesenia schválené v roku 2011 a dve uznesenia
schválené v roku 2010. Na základe kontrol odporučila prijať pripravené uznesenie
k Vyhodnoteniu uznesení MsZ.
K tomuto bodu rokovania prijalo MsZ uzn. č. 187/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 25 poslancov za, 1 sa zdržal.
K bodu 3)
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a zamestnancov útvaru hlavnej
kontrolórky na II. polrok 2011 predložila Ing. Jana Michaličková, hlavná kontrolórka mesta.
Ing. Jana Michaličková uviedla, že plán kontroly je takýto:
- dodržiavanie Vnútroorganizačnej smernice pre systém spracovávania účtovníctva
a najmä dodržiavanie náležitostí účtovných dokladov podľa zákona č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov v spoločnosti Prievidza Invest, s. r. o.,
Prievidza;
- kontrola dodržiavania podmienok hospodárnosti a účelnosti pri hospodárení
s verejnými prostriedkami poskytnutými z rozpočtu mesta v roku 2009 a 2010
z Programu 10 Šport, Podprogram 2 – Podpora športových aktivít na príspevky
športovcom, telovýchovným jednotám a športovým klubom a na grantový program na
podporu športu (v rámci tohto bodu je možné skontrolovať až 30 subjektov);
- kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v Zariadení pre
seniorov Prievidza;
- vykonanie ďalších kontrol na základe kontroly uznesení MsZ, podnetov poslancov
MsZ, podnetov občanov a sťažností;
- Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva.
MsZ uznesením č. 188/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky a zamestnancov útvaru hlavnej kontrolórky na II. polrok 2011.
Hlasovanie: 26 poslancov za.
K bodu 4)
Správu o stave podnikateľskej činnosti a majetku spoločnosti Prievidzské tepelné
hospodárstvo, a.s., za rok 2010 predložil Ing. Matej Matulay, predseda predstavenstva.
Ing. Matej Matulay informoval o stave majetku spoločnosti. Ďalej uviedol, že hospodársky
výsledok spoločnosti je po zdanení vo výške 486 828,17 €. Následne informoval o rozdelení
dividend, pričom uviedol, že za posledné 4 roky spoločnosť PTH, a.s., mestu Prievidza na
dividendách vyplatila približne 1 mil. eur.
Spoločnosť dodáva teplo približne 13 tis.
domácnostiam. V súčasnosti má spoločnosť 34 zamestnancov. Ing. Matej Matulay v závere
informoval o najväčších odberateľoch tepla. Najväčším odberateľom tepla je OSBD Prievidza.
MsZ uznesením č. 189/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, zobralo na vedomie Správu o stave
podnikateľskej činnosti a majetku spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., za rok
2010.
Hlasovanie: 25 poslancov za.
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K bodu 5)
Návrh Internej smernice č. 63 – Postup verejného obstarávania pri zadávaní zákazky
s nízkou hodnotou predložil JUDr. Róbert Pietrik, vedúci právnej kancelárie.
Zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení upravuje podrobne iba postupy
zadávania nadlimitných, podlimitných a podprahových zákaziek
Nový návrh internej smernice presne špecifikuje, čo sa rozumie pod prieskumom trhu, ako sa má
vykonávať, kto ho môže a má vykonávať a stanovuje povinnosť predloženia cenových ponúk už
od sumy 1 000 €. Smernica určuje finančné limity. Primátorka mesta dodala, že bude
zabezpečená viacstupňová kontrola obstarávania a tento mechanizmus zabezpečí
transparentnosť.
JUDr. Róbert Pietrik reagoval na pripomienky z komisií MsZ.
MsZ uznesením č. 190/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo Internú smernicu č. 63 –
Postup verejného obstarávania pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou s pripomienkami, ktoré
sú v uznesení zapracované.
Hlasovanie: 25 poslancov za.
K bodu 6)
Mgr. Vlasta Miklasová, vedúca odboru školstva a starostlivosti o občana predložila návrh
na zmenu úradne určenej sobášnej miestnosti a doby na uzatvorenie manželstva v pôsobnosti
Matričného úradu Prievidza (Prievidza, Koš, Sebedražie, Cigeľ) s účinnosťou od 1. júla 2011.
Mgr. Vlasta Miklasová uviedla, že v posledných rokoch si snúbenci stále viac žiadajú uzatvárať
manželstvá mimo obradnej miestnosti. V záujme vyhovieť obyvateľom i ďalším klientom
a zároveň zabezpečiť príjem do rozpočtu mesta, je predložený návrh na rozšírenie možnosti
miesta uzatvárania manželstva o čas a miestnosti, resp. priestory, ktoré si navrhnú, resp. želajú
snúbenci.
MsZ uznesením č. 191/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo s účinnosťou od 1. júla 2011
sobášne dni: piatok a sobota okrem nedieľ a týchto dní: 1. januára, veľkonočných sviatkov od
piatka do pondelka, 24., 25. a 26. decembra; sobášne hodiny piatok a sobota: od 10.00 do
18.00 h. MsZ určilo s účinnosťou od 1. júla 2011 za sobášnu miestnosť Matričného úradu
Prievidza obradnú miestnosť v Mestskom dome, Námestie slobody č. 6, Prievidza. Náhrady za
zvýšené náklady spojené s vykonávaním obradov mimo určenej doby a mimo určenej sobášnej
miestnosti sú vo výške - náhrada za obrad mimo určených sobášnych hodín: 30,00 €, náhrada
za obrad mimo určených obradných miestností: 70,00 €. Náhrady za zvýšené náklady sú
príjmom mesta Prievidza.
Hlasovanie: 24 poslancov za.
K bodu 7)
„Rôzne“
Mgr. Ivan Benca, vedúci referátu pre strategický rozvoj mesta, podal informáciu
o pripravenom projekte s názvom: „Vybudovanie osvetlenia na priechodoch pre chodcov“.
Realizátorom projektu je spoločnosť UNIPA, s.r.o., Prievidza. Cieľom osvetlenia priechodov pre
chodcov je zvýšiť bezpečnosť chodcov prechádzajúcich priechodom tak, že budú priamo
osvetlení doplnkovým osvetlením. Podľa vykonaného prieskumu a z hľadiska zvýšenia
bezpečnosti cestnej premávky v meste Prievidza je v súčasnosti približne 30 priechodov pre
chodcov, ktoré by bolo vhodné osvetliť. Z pohľadu spoločnosti UNIPA, najrizikovejšie sú
priechody pre chodcov:
1) priechod na Bojnickej ceste pri križovatke so Svätoplukovou ulicou
2) priechod na Bojnickej ceste pri križovatke s Ulicou J. G. Tajovského
3) priechod na Nábrežnej ulici pri bufete Dráčik
4) priechod na Nábrežnej ulici pri UNIKLINIKE
MsZ uznesením č. 192/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, schválilo predloženie projektu
s názvom: „Vybudovanie osvetlenia na priechodoch pre chodcov“, kofinancovanie projektu vo
výške 500,00 € t.j. 3,3% z celkových výdavkov na projekt.
Hlasovanie: 24 poslancov za.
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Žiadosti týkajúce sa majetkovo-právnych vecí
majetkového oddelenia.

predložila Ing. Viola Čmiková, vedúca

K žiadosť Kataríny Koryťákovej, bytom Cigeľ 277, o kúpu časti pozemku v k.ú. Prievidza, z parc.
č. 3591/1, vo výmere približne 3,6 m2, za účelom vysporiadania časti pozemku pod stavbou
garáže, vybudovanej na pozemku parc. č. 3591/298 vo vlastníctve žiadateľky a k návrhu, že
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ide o prípad
hodný osobitného zreteľa vzhľadom na skutočnosť, že žiadaný pozemok je bezprostredne
priľahlý k pozemku parc. č. 3591/298 vo vlastníctve žiadateľky prijalo MsZ uznesenie č. 193/11,
ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 25 poslancov za.
Ing. Viola Čmiková podala informáciu o užívaní pozemku vo vlastníctve mesta Prievidza bez
právneho dôvodu, a to pod časťou budovy na parc. č. 929/11 vo vlastníctve Jána a Daniely
Krškových, bytom Prievidza, v ktorej je umiestnené schodisko. Z rokovania MsR vyšiel návrh
MsR na odpredaj pozemku v k. ú. Prievidza, časť z parc. č. 929/1, vo výmere 12m2, za účelom
vysporiadnia pozemku pod existujúcim schodiskom vo vlastníctve Jána a Daniely Krškových,
bytom Prievidza, za dvojnásobok kúpnej ceny podľa znaleckého posudku a návrh, že podľa § 9a
odst. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ide o prípad hodný
osobitného zreteľa vzhľadom na skutočnosť, že predmetný pozemok je bezprostredne priľahlý
k pozemku a k objektu na parc. č. 929/10 vo vlastníctve Jána a Daniely Krškových, bytom
Prievidza. K predloženým návrhom prijalo MsZ uznesenie č. 194/11, ktoré tvorí prílohu
k zápisnici.
Hlasovanie: 25 poslancov za.
K žiadosti Petra Horvátha, bytom Prievidza, Ul. M. Rázusa č. 40/11, o kúpu časti pozemku v k.ú.
Prievidza z parc.č. 5086/1 - zastavaná plocha vo výmere približne 16 m2, za účelom
vybudovania prístavby vonkajšieho schodiska k budove na parc.č. 5086/65 a parc.č. 5086/62 vo
vlastníctve Petra Horvátha, ktoré bude slúžiť ako vstup na nadstavované podlažie, prijalo MsZ
uzn. č. 195/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 1 poslanec za, 23 proti.
K žiadosti spoločnosti AZ REAL PD, s.r.o., Bakalárska ul. č. 6/7, Prievidza, v zastúpení investora
BVH, s.r.o., Úzka ul. č. 1, Prievidza o zriadenie vecného bremena s právom uloženia
inžinierskych sietí – vodovodu a kanalizácie, v rozsahu podľa Geometrického plánu č. 19/2010 zo
dňa 17.2. 2010 cez nehnuteľnosti v k.ú. Prievidza, parc.č. 2547/1, a neknihovaný pozemok, PK
parc.č. 3720/1, ktoré sú vo vlastníctve mesta Prievidza, k budúcej stavbe „Polyfunkčného objektu
Žabník“ v Prievidzi na parc.č. 2570/4 vo vlastníctve spoločnosti BVH, s. r. o., Prievidza, prijalo
MsZ uzn. č. 196/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 25 poslancov za.
K žiadosti spoločnosti AZ REAL PD, s.r.o., Bakalárska ul. č. 6/7, Prievidza, v zastúpení investora
Petra Bagina, bytom Prievidza, Majerská ul. 4/3, o zriadenie vecného bremena s právom
uloženia vodovodnej prípojky v rozsahu podľa zamerania geometrického plánu cez nehnuteľnosť
v k.ú. Veľká Lehôtka parc.č. 671/1, ktorá je vo vlastníctve mesta Prievidza, z dôvodu prestavby
záhradnej chatky prijalo MsZ uzn. č. 197/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 26 poslancov za.
Ing. Viola Čmiková predložila návrh na doplnenie uznesenia MsZ č. 55/11 zo dňa 22.02.2011,
ktorým bolo schválené majetkoprávne vyporiadanie pozemkov v k. ú. Prievidza v lokalite
Necpaly, a to: parc. č. 6241/1, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2, parc. č. 6241/3,
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 14 m2,parc. č.6241/4 , zastavané plochy a nádvoria vo
výmere 1 m2,parc. č. 6242/1, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 10 m2,
o stanovenie kúpnej ceny vo výške 11,62 €/m2. K návrhu prijalo MsZ uzn. č. 198/11, ktoré tvorí
prílohu k zápisnici.
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Hlasovanie: 25 poslancov za.
K bodu 8)
„Diskusia pre obyvateľov“
V rámci diskusie pre obyvateľov vystúpil poslanec Ing. Martin Drozd s informáciou
týkajúcou sa zámeru na odvolanie MUDr. Ladislava Gerlicha, MPH, z funkcie riaditeľa
Nemocnice s poliklinikou Prievidza, so sídlom v Bojniciach a informáciu o návrhu na zrušenie
troch oddelení Nemocnice s poliklinikou Prievidza, so sídlom v Bojniciach, dňom 1. júla 2011.
Ing. Martin Drozd uviedol, že proti odvolaniu riaditeľa a zachovanie oddelení sa spisuje petícia.
PaedDr. Eleonóra Porubcová uviedla, že na zajtrajšom zasadnutí TSK vyjadrí podporu riaditeľovi
MUDr. Ladislavovi Gerlichovi, MPH. Taktiež primátorka mesta vyjadrila svoju podporu.
MsZ uznesením č. 199/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, vyslovilo podporu riaditeľovi Nemocnice
s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach MUDr. Ladislavovi Gerlichovi, MPH, vzhľadom na
preukázané kvalitné riadiace a odborné pôsobenie vo funkcii riaditeľa. Zároveň MsZ požiadalo
predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja a poslancov zastupiteľstva Trenčianskeho
samosprávneho kraja, aby sa zdržali konania, ktoré by malo za následok odvolanie z funkcie
riaditeľa Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach MUDr. Ladislava Gerlicha,
MPH.
Hlasovanie: 25 poslancov za.
Uznesením č. 200/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, požiadalo predsedu Trenčianskeho
samosprávneho kraja ako štatutárny orgán zriaďovateľa, aby rokoval so Všeobecnou zdravotnou
poisťovňou, a. s., a Ministerstvom zdravotníctva SR o možnosti zachovania minimálne oddelenia
dlhodobo chorých a oddelenia klinickej onkológie Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom
v Bojniciach vzhľadom na veľkosť spádovej oblasti a alarmujúci zdravotný stav populácie na
hornej Nitre.
Hlasovanie: 24 poslancov za.

JUDr. Róbert Pietrik, vedúci právnej kancelárie, predložil dôvodovú správu k návrhu na zrušenie
uznesenia MsZ č. 57/05 zo dňa 22.02.2005, ktorým MsZ schválilo
INFORMAČNÉ
MEMORANDUM na výstavbu bytov v meste Prievidza pre potenciálnych investorov – záujemcov
o výstavbu bytov na území mesta Prievidza.
JUDr. Róbert Pietrik uviedol, že v súčasnosti Informačné memorandum nemá pre mesto význam.
Bytovú situáciu nerieši žiadnym spôsobom a zaväzuje mesto do budúcna. Tiež spôsob realizácie
uzatvárania zmlúv v rámci informačného memoranda nie je účelný (zmluva o spolupráci).
Najoptimálnejšie riešenie je zrušiť informačné memorandum a jednotlivých investorov
posudzovať na základe ich písomnej žiadosti. V takomto konkrétnom prípade mesto nie je ničím
viazané (ako napr. znením informačného memoranda) a môže v rámci konkrétneho konania
stanoviť požiadavky podľa aktuálnych potrieb mesta a obyvateľov v súlade so všeobecným
záujmom a územným plánom mesta. V rámci počiatočného štádia pripravovanej investičnej
bytovej výstavby sa k výstavbe vyjadrí volebný obvod, predmetné komisie a mestské
zastupiteľstvo. Vzťah k pozemku sa bude riešiť prostredníctvom nájomnej zmluvy a nie zmluvou
o spolupráci. V rámci nájomnej zmluvy budú stanovené jasné podmienky výstavby, pričom sa
bude prihliadať najmä na dĺžku trvania výstavby a podmienky, vybudovanie a financovanie
prístupových komunikácii a inžinierskych sietí, odstúpenie od zmluvy, zmluvné pokuty a pod.
Primátorka mesta dodala, že mesto má záujem o výstavbu bytov v meste, ale nie s podmienkami
informačného memoranda. Spôsob nebol efektívny, mesto preplácalo náklady na inžinierske
siete atď.
K tomuto bodu rokovania prijalo MsZ uznesenie č. 202/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 23 poslancov za.
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JUDr. Róbert Pietrik predložil žiadosť spoločnosti PROGRES Bojnice, s.r.o., so sídlom
Bojnice, Ul. A. Hlinku č. 15, o preplatenie nákladov súvisiacich s výstavbou bytov Bytový objekt
10b.j. Prievidza, Píly – Malookružná ulica, na parcele č. 116/1, vo výške 97 315,07 € s DPH.
V informačnom memorande a aj v zmluve o spolupráci sa mesto zaviazalo iba k povinnosti
zabezpečiť inžinierske siete, nezaviazalo sa financovaním.
Požadované finančné prostriedky nemá mesto zaradené v rozpočte.
MsZ uznesením č. 202/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo preplatenie nákladov
súvisiacich s výstavbou bytov Bytový objekt 10b.j. Prievidza, Píly – Malookružná ulica, na parcele
č. 116/1, vo výške 97 315,07 € s DPH spoločnosti PROGRES Bojnice, s. r. o.
Hlasovanie: 1 poslanec za, 22 proti, 3 sa zdržali.
JUDr. Róbert Pietrik informoval, že Ing. Viola Čmiková sa písomnou žiadosťou vzdala
členstva v Dozornej rade City Arena, s.r.o., Prievidza. MsZ predmetnú informáciu zobralo na
vedomie uznesením č. 203/11 a zároveň schválilo do Dozornej rady City Arena, s.r.o., Prievidza
Helenu Dadíkovú.
Hlasovanie: 25 poslancov za, 1 sa zdržal.
Helena Dadíková predložila návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 354/2010 zo dňa
21.12.2010, ktorým bolo schválené zloženie komisie mládeže a voľnočasových aktivít s tým, že
zapisovateľku Renátu Petrášovú nahradí zapisovateľka Mgr. Anna Aradyová. Konštatovala, že
p. Renáta Petrášová je zapisovateľka komisie športu.
K tomuto návrhu prijalo MsZ uzn. č. 204/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 25 poslancov za, 1 sa zdržal.
Na predchádzajúcom MsZ poslanec Peter Petriska predložil návrh na zvýšenie počtu
členov v komisii starostlivosti o obyvateľov na 10 vrátane predsedu a návrh na zvolenie Ing.
Rudolfa Kocnára za člena komisie starostlivosti o obyvateľov. Návrh bol zaradený do programu
tohto mestského zastupiteľstva. JUDr. Katarína Macháčková uviedla, že počet členov komisie je
dostatočný. Všetci členovia komisie sa pravidelne zúčastňujú zasadania komisie, a preto nie je
ani dôvod na výmenu člena v komisii. Zástupcovia SIC majú v komisii zastúpenie.
MsZ uznesením č. 205/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, neschválilo zmenu uznesenia MsZ č.
346/10 zo dňa 21. 12. 2010 v znení uzn. MsZ č. 7/11 zo dňa 25. 1. 2011 o zriadení 8 stálych
komisií MsZ tak, že v bode 6. komisia starostlivosti o obyvateľov sa pôvodný text: „9 členná
vrátane predsedu (5 poslanci a 4 neposlanci)“ nahrádza textom: „10-členná vrátane predsedu (5
poslanci a 5 neposlanci)“ a nezvolilo
Ing. Rudolfa Kocnára za člena komisie starostlivosti
o obyvateľov.
Hlasovanie: 2 poslanci za, 18 proti, 2 sa zdržali.
Informáciu o termínoch zasadnutí orgánov mesta Prievidza v II. polroku 2011 predložila
Helena Dadíková, zástupkyňa primátorky mesta.
V mesiaci júl sa MsZ bude konať dňa 8. 7. 2011 so začiatkom o 8,00 h v obradnej miestnosti
Mestského domu v Prievidzi. Predmetom tohto MsZ budú VZN mesta Prievidza v súvislosti so
zriadením nového trhoviska na Hviezdoslavovej ulici a výstavba bytového objektu v Necpaloch.
V mesiacoch august až október sa MsZ bude konať vždy posledný utorok v mesiaci a posledné
MsZ v tomto roku je plánované na 13.12.2011.
K tomuto bodu rokovania prijalo MsZ uzn. č. 206/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici.
Hlasovanie: 26 poslancov za.
PaedDr. Eleonóra Porubcová predložila návrh na udelenie Čestného občianstva mesta
Prievidza in memoriam jeho excelencii MUDr. Antonovi Neuwirthovi, Dr.h.c., pri príležitosti
nedožitých 90tych narodenín. Konštatovala, že návrh bol predložený v komisii školstva a kultúry,
ktorá návrh podporila.
PaedDr. Eleonóra Porubcová priblížila prítomným život p. MUDr. Antona Neuwirtha, Dr.h.c.
Anton Neuwirt bol významnou osobnosťou slovenského spoločenského a politického života.
Narodil sa
v Bystričanoch a zomrel v Bojniciach. V roku 1953 bol za svoje politické
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a náboženské presvedčenie zatknutý. Neskôr pracoval ako lekár a potom primár oddelenia
biochémie v Martine. V roku 1987 sa vracia domov a pracuje v tunajšej nemocnici, kde lieči
a ľudsky povzbudzuje svojich milovaných rodákov. Po zmene politického a a spoločenského
režimu sa stáva zakladateľom najstaršej „ponovembrovej“ politickej strany. Vrcholom jeho
politickej, občianskej a spoločenskej angažovanosti bolo jeho vymenovanie prezidentom
Michalom Kováčom za veľvyslanca SR pri Svätej stolici vo Vatikáne.
PaedDr. E. Porubcová citovala z jeho knihy Liečiť láskou.
MsZ uznesením č. 207/11, ktoré tvorí prílohu k zápisnici, udelilo Čestné občianstvo mesta
Prievidza in memoriam jeho excelencii MUDr. Antonovi Neuwirthovi, Dr.h.c., pri príležitosti
nedožitých 90tych narodenín.
Hlasovanie: 26 poslancov za.
K bodu 9)
Interpelácie poslancov
Ing. Richard Takáč sa pýtal na rekonštrukciu základných škôl na Rastislavovej ulici a Ul.
S. Chalupku. MVDr. Norbert Turanovič uviedol, že rekonštrukcia ZŠ na Rastislavovej ulici sa
s veľkou pravdepodobnosťou z fondov EU realizovať nebude. Ministerstvo vytýka mestu
Prievidza, že počas predchádzajúcich troch rokov nebolo mesto schopné vykonať verejné
obstarávanie tak, ako požadovali. Rekonštrukcia ZŠ na Ul. Sama Chalupku v Prievidza by sa
mala realizovať.
PaedDr. Eleonóra Porubcová
konštatovala, že obyvatelia mesta sa sťažujú, že
v priestoroch Námestia slobody konkrétne pred OD Prior a poštou je množstvo vyberateľov
rôznych príspevkov. MVDr. Norbert Turanovič uviedol, že mesto zo zákona nemá možnosť
zakázať vyberanie zbierok, vyberatelia majú len oznamovaciu povinnosť. Náčelník MsP dodal,
že MsP preveruje, či vykonávatelia majú oprávnenia na vykonávanie zbierok.
Peter Petriska upozornil a zároveň požiadal o opravu veľkej jamy na chodníku na Ul. J.
Kráľa v Prievidzi. Primátorka mesta požiadala vedúcu odboru výstavby a regionálneho rozvoja
Ing. Máriu Flimelovú, PhD. o riešenie požiadavky.
Peter Petriska sa zaujímal, koľko mesto zaplatilo za vyžiadané právne stanovisko od
JUDr. Sotolářa. JUDr. Róbert Pietrik uviedol, že mesto neplatí za jedno právne stanovisko,
mesto platí za celý balík služieb, v rámci ktorého sú vyžiadané právne stanoviská.
Primátorka mesta informovala, že uložila povinnosť hlavnej kontrolórke mesta vykonať
kontrolu na verejné obstarávanie v Zariadení pre seniorov Prievidza. Ing. Jana Michaličková
dodala, že na základe poverenia primátorky mesta začala kontrolu na dodržiavanie postupov
verejného obstarávania.
K bodu 10)
Záver
JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta, v závere poďakovala všetkým prítomným
poslancom a pracovníkom mestského úradu za prácu a celkový priebeh mestského
zastupiteľstva a vyhlásila zasadnutie za ukončené.
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Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi
konaného dňa 28.6.2011
v Dome kultúry na Ul. F. Madvu v Prievidzi
Pripomienky overovateľov zápisnice:

...............................................
Katarína Čičmancová
overovateľ I.

...............................................
MVDr. Norbert Turanovič
prednosta MsÚ

.............................................
Ing. Branislav Bucák
overovateľ II.

............................................
JUDr. Katarína Macháčková
primátor mesta

Zapísala: Ing. Naďa Prilinská
V Prievidzi 4. 7. 2011
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